
Centrul de Informații Juridice al 

Ministerului Justiției 



 Centrul de Informații Juridice al 
Ministerului Justiției sistematizează și 
difuzează informația din “Registrul de 
Stat al Actelor Juridice al Republicii 
Moldova”, Registrul Gajurilor bunurilor 
mobile, Registrul dosarelor succesorale 
și a testamentelor coordonează 
activitatea în domeniul tehnologiilor 
informaționale și comunicațiilor, 
implementează programele 
guvernamentale de informatizare a 
Ministerului Justiției. 

  
 



 Dreptul persoanei de a avea acces la 

orice informaţie de interes public și 
personal nu poate fi îngrădit.  



  este destinat pentru evidența și 
difuzarea informației despre actele 
juridice din Republica Moldova 

 

 Pentru obținerea informației se 
accesează pagina : www.justice.md  
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 Registrul gajului este unica sursă oficială 
de date privind gajul bunurilor mobile 
pentru toate sistemele informaţionale ale 
autorităţilor administraţiei publice, 
persoanelor fizice şi juridice. 
 

 Registrul gajului se ţine în varianta 
manuală şi computerizată. 
 

 
 



 Solicita consultarea Registrului gajurilor 
bunurilor mobile şi afla toate gajurile 
mobiliare înscrise pe numele unei 
persoane.  



  este un sistem unic de evidență 
informațională computerizată și manuală 
ce conține baza de date despre dosarele 
succesorale și testamentele autentificate 
notarial. 
 

 Registrul este constituit din două 
compartimente: 

a) evidența dosarelor succesorale; 
b) evidența testamentelor și revocarea lor. 



- acces activ 

- acces pasiv 

 

 notarii conectaţi la Registrul gajului au 
acces activ 

 persoanele interesate în bază de contract 
pot avea acces pasiv continuu la 
Registrul gajului 



   Pagina oficială www.justice.gov.md este unica 
resursă informațională  oficială a Ministerului 
Justiției. Este creată cu scopul de a prezinta 
informații actuale, veridice despre activitatea 
Ministerului Justiției prin intermediul rețelei 
Internet. 

 

   www.justice.gov.md asigură accesul la Strategia 
de Reformă a Sectorului Justiției 2011- 2016 
(SRSJ)  
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Strategiei de reformă a sectorului justiției 
este edificarea unui sector al justiţiei 
accesibil, eficient, independent, transparent, 
profesionist şi responsabil faţă de societate, 
care să corespundă standardelor europene, 
să asigure supremaţia legii şi respectarea 
drepturilor omului şi să contribuie la 
asigurarea încrederii societăţii în actul de 
justiţie.  



 Serviciul e-Apostila este confirmarea autenticității 
documentelor supuse apostilării şi procedura de 
aplicare a apostilei pe actele oficiale întocmite pe 
teritoriul Republicii Moldova şi destinate a fi 
utilizate pe teritoriul unui alt stat. 

 
 Aplicarea apostilei : 
 pe actele oficiale întocmite pe teritoriul Republicii 

Moldova, care urmează să producă efecte juridice 
pe teritoriul unui stat, parte la Convenția de la 
Haga cu privire la suprimarea cerinței 
supralegalegalizării actelor oficiale străine. 

 
 
 



 

 este eficientizarea calitatii de 
audiență și deservire a 
cetațenilor care solicită prestarea 
serviciilor stare civila, precum și 
întru asigurarea protectiei 
drepturilor și intereselor legitime 
ale acestora 



Serviciul e-Stare civilă permite:  
 
Autentificarea semnăturilor declaranţilor pe cereri ce 
urmează a fi expediate în alte oficii stare civilă  
Eliberarea certificatului de capacitate matrimonială  
Eliberarea certificatului privind starea civilă  
Eliberarea duplicatul certificatului de naştere  
Eliberarea duplicatului certificatului de căsătorie  
Eliberarea duplicatului certificatului de deces  
Eliberarea duplicatului certificatului de divorţ  
Eliberarea extrasului multilingv de căsătorie  
Eliberarea extrasului multilingv de deces  
 
 

https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id=4865d2dc-8a23-44c9-8055-5c08cf2aaf33
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https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id=196aadac-c987-4082-a0ae-0a2d9eb6790b


 Un portal unic pentru toate instanțele de judecată unde 
   putea fi găsită informația despre toate ședințele de 

judecată, hotărârile, deciziile luate, dar și alte informații de 
la toate judecătoriile și Curțile de Apel din Republica 
Moldova.  

 
 Cererile pendinte în instanţele naţionale de judecată 
 Citaţii în instanţele naţionale de judecată 
 Hotărările instanțelor de judecată (practica judiciară) 
 Informații de interes public (contacte, plata taxei de stat) 

 
 
 



Serviciile electronice sînt orientate 
spre soluţionarea prioritară a 
necesităţilor cetăţenilor, mediului 
de afaceri şi guvernării.  


